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Grasland wordt
onvoldoende benut
Een van de bekendste ‘weidecoaches’ is Bert Philipsen. Hij is graslanddeskundige bij Wageningen UR. Sinds
vele jaren zet hij zich in voor het behalen van een hoger rendement uit grasland en beweiden, het afgelopen
jaar onder andere binnen het project FarmWalk van stichting Weidegang. Binnen dit project coacht Philipsen
adviseurs en veehouders in het kritisch kijken naar het graslandmanagement.

Leerpunt 3:

Sc h e u r e n , d o o r z a a i e n o f m e t r u s t l a t e n ?
Volgens grasveredelaars is het verstandig de grasmat regelmatig te vernieuwen om zo te kunnen
profiteren van de voederwaarde van de beste genetica. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
echter dat een oude grasmat geregeld een hogere productie levert dan een jonge. Wanneer
vernieuwen? Bert Philipsen adviseert te kijken naar het aandeel goede grassen. Dan gaat het
vooral om Engelse raaigrassen, die moeten een aandeel van minimaal 70 tot 80 procent hebben.
“Ik kom in de praktijk grasmatten tegen van 25 jaar oud die uitstekend produceren en ook
percelen waar na 5 jaar het goede gras al grotendeels weg is.” Met de herinzaaiwijzer (http://
webapplicaties.wur.nl/software/herinzaaiwijzerfe/) van Wageningen UR kan worden berekend
wanneer het financieel loont om het grasland te vernieuwen.

Ver sc hil herkennen
De beoordeling van de botanische samenstelling staat of valt met het herkennen van de gras
soorten. Engels raaigras (het beste gras) en ruwbeemd (mindere kwaliteit) zien er op het oog
vrij identiek uit. Het onderscheid is gemakkelijk te maken door het gras uit de grond te trekken.
Engels raaigras heeft deels rode wortels (links) en ruwbeemd (rechts) heeft die niet.
Foto: Bert Philipsen
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l tientallen ‘farmwalks’ heeft
Bert Philipsen erop zitten.
Samen met groepen adviseurs
en veehouders loopt hij door
de verschillende percelen van
het melkveebedrijf om te zien en te meten
hoe het gras erbij staat. Er wordt kritisch
gekeken, zowel boven als onder de zode. Op
basis van de waarnemingen worden gefun
deerde beslissingen genomen over beweiden,
maaien, bemesten en management, door
Philipsen samengevat als ‘het krijgen van
grip op gras’. Wat zijn de belangrijkste leer
punten uit de farmwalks voor adviseurs en
veehouders?

‘Wie kan vanu i t zijn kan toor
zien hoe he t gras erbij staa t?’
Leerpunt 1: Wees er op tijd bij

“Boeren en adviseurs zijn bijna altijd te laat
als het om grasland gaat. In december zou je
al moeten nadenken over je graslandplan:
welke percelen wil je wanneer beweiden of
maaien? Hier moet de bemesting dan op
worden afgestemd. Maar de ervaring leert
dat het ‘plannen’ wordt uitgesteld tot vlak
voordat er bemest moet worden of de koeien
naar buiten gaan. Maar ook tijdens het
seizoenben je snel te laat, loop je achter de
feiten aan en heb je geen grip op het gras”,
aldus Philipsen.
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De bodemtemperatuur bepaalt de aanvang
van het weideseizoen. Bij een bodemtempe
ratuur van 6 tot 8 graden Celsius begint het
gras te groeien en vanaf 12 graden groeit het
optimaal. De bodemtemperatuur is gemak
kelijk te meten met een bodemthermometer
(kost circa 10 euro). Philipsen adviseert de
temperatuur per perceel te meten aangezien
die per perceel behoorlijk kan verschillen.
Een tweede manier om te bepalen of het
gras groeit is de wortels beoordelen: zijn
deze wit, dan betekent dat dat het gras actief
is. Zijn ze bruin, dan is het gras nog in rust.
Tijdens het groeiseizoen zal er voordurend
zicht moeten zijn op de grasvoorraad. Daar
voor is het essentieel om de hoeveelheid gras
per perceel vast te stellen. Volgens Philipsen
heb je daarvoor niet per se een grashoogte
meter nodig, maar je zult wel minimaal één
keer in de week in de percelen zelf moeten
gaan kijken. Want wie kan vanuit zijn kan
toor vertellen hoe het gras er op de twintig
verschillende percelen bij staat?

Leerpunt 2: Juiste beweidingssysteem
Meer rendement uit gras halen betekent dat
het dagelijkse grasaanbod moet zijn afge
stemd op de dagelijkse grasbehoefte, zodat
er minimale verliezen optreden. Daarbij zou
den koeien optimaal moeten kunnen profite
ren van het etgroen. Dit jonge gras, dat ont
spruit na het maaien, is het smakelijkst,
waardoor de drogestofopname en eiwit
benutting het hoogst zijn. “In de praktijk
worden vaak veel percelen tegelijk gemaaid,
waardoor het gras overal even lang is en er
nauwelijks van het etgroen geprofiteerd kan
worden”, ervaart Philipsen. “Er wordt in de
praktijk veel te weinig gewerkt met groei

trappen (vaker een kleiner stuk maaien voor
meer variatie).” Volgens Philipsen is met het
juiste beweidingssysteem veel winst te boeken.
Daarbij zijn percelen met een gelijke grootte
een belangrijke factor om regelmaat in de
beweiding te houden. Het kiezen van het
juiste systeem vergt echter wel de nodige
studie. Zo is er het systeem van omweiden,
standweiden, stripweiden en roterend stand
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Meer gras,
meer melk
Onder de beste
omstandigheden kan een
hectare gras theoretisch 20
ton drogestof leveren. Maar ideaal
zijn de omstandigheden nooit, in de praktijk
worden opbrengsten van 14 tot 16 ton droge
stof als hoog beschouwd. Het landelijke
gemiddelde ligt echter al vele jaren rond
10 ton. Volgens Philipsen zou 15 ton goed
mogelijk moeten zijn, dat halen bedrijven op
sommige percelen en sommige grondsoorten
nu al bij een uitgekiende bemesting en goed
gebruik. Wanneer grasland 5 ton extra droge
stof per hectare opbrengt, kan 25 procent
meer melk worden gerealiseerd zonder extra
voeraankoop (Bron: Kees Jaap Hin, secretaris
stichting Weidegang).
Pas als er een ‘melkcontrole’ komt voor gras
land, zullen de opbrengsten en kwaliteit van
de graslanden verbeteren, denkt Philipsen.
Dan komen er kengetallen waarop gestuurd
kan worden. Inmiddels wordt gewerkt aan
precisielandbouw voor gras. Het doel van
precisielandbouw is om de planten exact de
behandeling te geven die ze nodig hebben,
op het juiste moment. Met bodem-, gewasen opbrengstsensoren wordt continu
bepaald hoeveel gewas er is gegroeid en wat
de kwaliteit ervan is. Hierbij wordt gemeten
op perceelsniveau en op dagbasis, zodat de
opbrengst en kwaliteit vooraf voorspeld
kunnenworden. Daarmee kan veel beter het
juiste oogstmoment of inschaarmoment
worden bepaald. Philipsen hoopt dat de
nieuwe systematiek voor grasland over drie
jaar beschikbaar is.

weiden (zie voor meer informatie over de
systemen: stichtingweidegang.nl/images/
Producten_DNW.pdf). Vervolgens vraagt het
de nodige tijd om met het systeem te leren
werken. Volgens Philipsen ligt er een
belangrijke rol voor bedrijfsadviseurs in de
keuze van het beweidingssysteem. “Met een
passend systeem valt veel winst te halen.”
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